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GİRİTLİ AHMET MUHTAR EFENDi VE 
BİLİNMEYEN BİR ESERi: VEDANAME 

Mehmet Ali ~EYHAN 

a- Hayatı 
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~et Muhtar Efendi, 19. Yüzyılın ikinci yarısını yaşamış ve 20. 
Yüzyılı idrak etmiş bir Osmanlı edibi; tasavvuf, ahlak ve düşüneeye dair 
te'lif ve tercümeleriyle tanınmış bir müellif ve başarılı bir devlet adamı
dır. 

Girit Muhasebecisi Kutbi Efendi'nin oğlu olarak Girit Vilayeti'ne 
bağlı Hanya Sancağı'nda 1848 (1264) yılında dünyaya geldi. Hanya sıb
yan ve daha sonra ıiişdiye mekteplerine devam ederek tahsilini ikmal et
miş; 1861 (1278) yılında henüz ondört yaşlarında iken üçyüzelli kuruş 
aylıkla Girit Rüsumat Nezareti Duhan Kalemi'nde memur olarak çalış
maya başlanuştır. Aynı yılın sonlarında, asli göreville ilaveten, Y anya 
RüsOmat Nezareti'ni teftişe memur Girit RüsOmat Nezareti'ne mensup bir 
heyette başkatip olarak görevlendirilmiş· ve altı ay zarfında teftiş işinin 
tamamlanmasıyla Muhtar Efendi asli görevine geri dönmüştür. 

Girit'teki memuriye$ıde üç yıl kadar çalıştıktan sonra 1864 ( 1281) 
yılında istifa ederek İstanbul'a gelen Ahmet Muhtar Efendi, bu yıl içinde 
binyediyüz kuruş maaşla Tuna Rüsfimat Nezareti tahrirat başkatipliğine 
tayin edilmiş, Tuna vilayetindeki hizmeti birbuçuk yıl sürmüş ve 1865 
(1282) yılının ortalarında aynı maaşlaHalep Rüsumat Nezareti Tahrirat 
Müdürlüğüne atanm~ştır. Bu görevinde iki yıl çalışan Ahmet Muhtar 
Efendi, istifa ederek Istanbul'a dönmüş ve memurlyet hayatına Dahiliye 
Nezar~ti Mektubi odasında devam etmiştir. 

Bu sıralarda memuriyet hayatında kurumlar arasında zikzaklar ya
pan Ahmet Mubtar Efendi, I 869 ( l286)'da tekrar eski memuriyet yeri 
olan RusOmat dairesinde binbeşyüz kuruş maaşla Rüsumat Meclisi Kale- · 
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mi müsevvidliğine, biryılsonra tekrar DahiliyeNezareti Mektub! Odası'na 
devam ederek "rütbe-i saniye sınıf-ı sfuıi" derecesini almış, buradan eski 
maaşı ile yine eski görevine, rüsOmat müsevvidliğine geri dönmüştür. 

1871 (1288) yılında üçbin kuruş aylıkla İstanbul Duhan İnhisarı 
Nezareti Tahrirat Müdürlüğüne atanmış ve 1872 (1289) yılında girdiği 
sınavı kazanarak uzun süre çalışacağı Seraskerlik'te ikibinbeşyüz kuruşla 
Mektubi-i Seraskeri Odası'na tayin edilmiştir. Burada Ahmet Muhtar 
Efendi, önce 7. Ordu mümeyyizi olarak iş~ başlamış, daha sonra aynı yıl 
içinde terfi ederek Mektubi-i Seraskeri Odası mühirnme mümeyyizliğine 
getirilmiş ve maaşı üçbin kuruşa çıkarılmıştır.' 

1873 (1290) yılırida Ahmet Muhtar Efendi "rütbe-i sfuıiye sınıf-ı 
mütemayizi"rıi elde ederek dörtpinbeşyüz kuruş aylıkla adı geçen odanın 
müdürlüğüne yükseltildi. Bu görevde bulunduğu sırada, (1295/1878) 
mülkiye rütbelerinin derece itibariyle dördüncüsü olan "ı1la sam" sine ter
fi etti. · 

7 R,amazan 1297 (13 Ağustos 1880) tarihinde Ahmet Muhtar Efen
di, bulunduğu memuriyetİn adının Erkan-ı Harbiye Beşkitabeti olarak de
ğiştirilmesi üzerine kendisi Başkitabet'te başkatip ünvaniyle ·istihdam 
edildi ve 25 Safer 1300 (5 Ocak 1883) tarihinde taşıdığı O.la rütbesinin 
ikinci sınıfı birinci sınıfa yükseltildi. 13 Şaban 1303 (17 Mayıs 1886) ta
rihinde beşbinbeşyüz kuruş maaşla Makam-ı vaıa-yı Seraskeri mektupçu
luğuna tayin edilen Muhtar Efendi, mülkiye sınıfının en yüksek rütbesi, 
vezirlik rütbesinin bir altı olan "bala" rütbesini almış ve maaşı yedibin 
kuruşa çıkarılmıştır? 

Bab-ı Seraskeri mektupçuluğu sırasında, Ahmet Muhtar Efendi'ye 
1315 yılı (1898) "Surre Emirıliği" görevi verilmiş3 ve Muhtar Efendi bu 
görevi başarıyla tamamlamıştır. Bab-ı vaıa-yı Seraskeri'de mektupçu ola
rak onbeş yıl kadar hizmet etmiş, 15 Rebiülahir 1318 (12 Ağustos 1900) 
tarihindemaaşı onbin kuruşa yükseltilmiştir. 20 Şaban 1318 (13 Aralık 
1900) 'tarihinde onbirbinbeşyüz kuruşla Makam-ı Seraskeri Dairesi reisli
ğine atanan4 Ahmet Muhtar Efendi, riyaset görevine sekiz yıl devam et
miş;. Harem-i Şerif Meşihati'nin önemine binaen, o makama, mülkiye sı
nıfına mensup münasip birinin ·tayini söz konusu olunca, bu görevin ge
rektirdiği bütün özellikleri fazlasıyla haiz olması hasebiyle, Meşihat, Ha
rem Muhafızlığı memuriyeünden tefrik edilerek onbeşbin kuruş maaşla 
30 Şaban 1326 (25 Eylül 1908) tarihinde "Meşihat-i Harem-i Nebevi" 

1. BOA. Sicill-i Ahvfil Defleri, no.4. !\.60. _ ... 
2. a.g.y. 
3. BOA, i. Evkuf. 1312. Z.22: ibnUiemin Mahmud Kemal Ina!. Son Asır Türk Şairleri. cüz 6. 

Isı. 1 Y38. s. 985. 
4. BOA. i. Askeri. 1318, Ş.21. 
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memuriyetine Ahmet muhtar Efendi "Şeyhü'l-harem" olarak tayin edil
miştir. 5 

Bu yeni görevi için Medine'ye giden Ahmet Muhtar Efendi, bu me
muriyetinde iki yıl kadar kalmıştır. Şeyhu'l-haremlik hizmetinde Muhtar 
Efendi'nin pek rahat bir memuriyet sürdüremediği anlaşılmaktadır. Ha
rem-i Şerif Dairesi'ndeki memurlarla aralarındaki anlaşmazlık, Ahmet 
Muhtar'ın "sinni şeyhOtete vasıl olduğu"ndan bahisle yaşhlığı bahane 
edilerek emekliye sevkedilmek istenmiş ve yerine Bursa Meb'usu Ömer 
Fevzi Efendi'nin tayini kararlaştırılmıştır. (15 Muharrem 1328/27 Ocak 
1910) Ancak Ömer Fevzi Efendi'nin bu. görevden istifa etmesi ve Ahmet 
Muhtar Efendi'nin Medine halkı tannından ibkasının istenmesi üzerine, 
Ahmet Muhtar Efendi memuriyetinde ibka edilmiştir. 6 

· Fakat bu "ibka" süresi fazla uzun sürmemiş, dört ay sonra, bu defa 
Ahmet Muhtar Efendi ile Medine Muhafızı arasındaki "sürtüşme"den do
layı Harem-i Şerif e ait işlerin aksadı ğı bahane edilerek Harem-i Şerif da
iresinin bütün personeli değiştirilmiş, Muhtar Efendi aziedilerek yerine 
eski şehreminilerden Ziver Bey tayi edilrniştirJ (15 C. 1328/24 Haziran 
1910) 

Medine'deki iki yıllık hizmetinden sonra İstanbul'a dönen Ahmet 
Muhtar Efendi, kısa bir süre sonra hastatanmış ve 17 Ramazan 1328 (22 
Eylül 1910) tarihinde vefat etmiştir. Fındıkzade'de evinin yakınındaki 
Molla Gürani Camii haziresine defnedilmiş, 8 bilahare camiinin yanması 
üzerine kemikleri buradan alınarak Merkezefendi Kabristaru'na nakledil-

•. • 9 • 
mıştır. 

Ahriı:et Muhtar Efendi, yarım asır süren memuriyet hayatında, gö
revleri ile ilgili herhangi bir şikayete veya töhmete marui kalmamış, ba
şarılı bir devlet memuru olarak memuriyet hayatını tamamlamıştır. Nite
kim Serasker Gazi Osman Paşa, Ahmet Muhtar Efendi hakkında siciline 
dereettiği mütalaasında; "vazaif-i me'mOresini hüsn-i ifaya muktedir ve 
sa'! mütehayyizan-i me'mOrin-i Saltanat-ı seniyye'den bulunduğu ve 
tahsllat-ı ilmiyye ve husOsat~ı sairece vukObulan ifactatı rehln-i sevab ol-. 
duğu bi't-tahkik anlaşılmış idüğü beyan kılınur" demek suretiyle Ahmet 
Muhtar Efendi'nin çalışkanlığını, dürüstlüğünü ve memuriyetteki iktida
rını tescil etmiştir. 10 

Memuriyet hayatındaki bu başarısı, Ahmet Muhtar Efendi'nin hem 
terfi etmesini hem de muhtelif nişanlarla taltif edilmesini sağlamıştır. Bu 

5. BOA, j. Evkaf, 1326. Ş.l3. 
6. BOA, 1. Evkaf. 1328. M.3. 
7. BOA, i. Evkaf. 1328. C.6. 
8. Sursalı Mehmed Tahir . . Osmanh Müellifleri. isı. 1333. ll. 430. 
9. İbnülemin. a.g.e .. s. 986. 
10. BOA, Sicill-i Ahval Defteri. ag.y. 
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çerçevede üçüncü rütbeden Osman!, ikinci rütbeden Mecidl nişanlannı 
almıştır. Daha sorua üçüncü rütbeden almış olduğu Osman! nişaru, ikinci 
rütbeden Osman! nişamyla; ikinci rütbeden Mecidi nişanı ise birinci rüt
beden Mec!di nişanı ile değiştirilmiştir. İnşaatı tamamlanan Mülkiye Te
kaüd Saııdığı binası hakkında yazdığı tarih manzumesi için kendisine 19 
C. 1307 (9 Ocak 1890) tariliinde iftihar madalyası verilmiş ve aynı yılın 
29 Ramazanı'nda (19 Mayıs 1899) İmtiyaz NiŞfuı-ı a.Jisi'nin altın roadal
yası ile taltif edilmiştir. Aynca kendisine Girit rnadalyası da verilmiştir.'' 

Başarıyla sürdürdüğü memuriyetiyle beraber Ahmet Muhtar Efendi, 
ilmi çalışmalardan uzak durmanuş, pek çok eser tercüme ve te'lif etmiş
tir. Muhyiddin-i Arabl'ye karşı özel bir alakası olan Muhtar Efendi, İbn-i 
Arabi'nin birçok eserini Türkçe'ye çevirmiştir. Aynı zamanda iyi bir şair 
olan Ahmet Muhtar Efendi, pek çok şiir yazmış, ancak şiirlerini muhtelif 
eserleri içinde neşretmiştir. Türkçe, Arapça ve Farsça'nın edebiyatıarına 
vakıf olan Ahmet Muhtar Efendi , özellikle Arapça'nın incelikleriyle be
raber Rumca da bilmekteydi. 12 

b- Eserleri 
Ahmet Muhtar Efendi'nin eserleri; tercüme ve te'lif olmak üzere iki 

gruba aynlır. Bu eserlerden beş tanesi tercüme olup, beş tanesi te'liftir. 
Ahmet Muhtar Efendi'nin te' lifleri manzum eserlerdir. 

1- Siracü'l-vehhac ij leyleti'l-rni'rac:13 Abdülkadir b. Musa el
Geylamye ait eserin tercümesidir. Hz. Peygamberin mi'rac hadisesini an
latır. Eser, Seyyid Ali b. Vefa'nın Me'raic-i Seb'asanın yine Ahmet Muh
tar Efendi tarafından yapılan tercümesiyle beraber İstanbul'da 1312'de 
basılmıştır. 1-77. sahifeler Geylani'nin eserinin; 78-120. sahifeler 
Me'aric-i Seb'anın tercümesidir. Me'aric-i Seb'a'da Hz. Adem, Hz. İdris , 
Hz .. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'in miracları 
anlatılmaktadır. 

2-· Mehasin-i Ahlak:14 Muhammed b. Ali Muhyiddin b. Arabi'nin 
Kitabu'l Ahlak adlı eserinin tercümesidir ki, eser İbn-i Arabt tarafından 
Fahreddin-i Razi'ye yazdığı ahlaka dair risaledir.(Risaletü'ş Şeyhu'lekber 
ile'l-Fahrı'r-Raz1)15 8+ 122 sahife olan bu eser 1314 yılında İstanbul'da 
basılmıştır. 

3- Mir'atü'ş-şuhfid li-Seyyidi'l-vücGd: Şeyh Muhammed İsmail 
Efendinin, Hz. Peygamberin rüyada görülüp görülemeyeceğine dair 

. ı ı. a.g.y. 
12. Bursalı Melımed Tahir, a.ıı.v. 
13. Seyf.:ııin Özeııe. Kaıalo!!.-IV. 1582. · 
14. Ağah Sırn Levend. "Ümmet Çağında Ahlak Kiıuplurım!z". Türk Dili Ar.ışıımıa Yıllığı 

IY63. Ank. 1964, s. 95: Bur~alı Mehmed Tahir. Ahlak Kiıaplanmız. Isı. 1325. s. 37. 
15. Kiiıip Çelebi. Keşfti'z-zünün. 1. s. 875. 
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risfilesinin tercümesidir. 131 sahife olup I 3ll'de İstanbul'da neşredilmiş-
tir. 16 . 

4- Hikmet-i Tefekkür: Ahmet Muhtar Efendi'nin düşüneeye dair ka
leme aldığı bir risaledir:Eser, 'Muhtar Efendi'nin yine düşüneeye dair 
manzum olarak yazdığı Mecal-i . Fikret ile beraber 1318 yılında İstan
bul'da neşredilmiştir. 17 1-34. sahifeler Hikmet-i Tefekkür; 36-53. sahife
ler Meca.l:.i Fikret'e aittir. 18 

5- Adabü'l-müdd: 19 İbn-i Arabi'nin "Ma-labüdde minhu li'l-müdd" 
isimli eserinin tercümesidir. 52 s ahi fe olan bu ese~, 131 O yılında İstan
bul'da basılmıştır. ·Din1 ve dünyev! nasihatları havi tasavvufi bir eserdir. 

6- İstimdact ve İntibah-ı Kalb.20 Müellifın te'lif ettiği manzum iki ri
sale olup ikisi bir arada basılrruştır. Hz. Peygamber, Ebubekir. Ömer, Os
man, Ali, Hasan ve Hüseyin ile İbn-i Arabi'ye ve Abdülvehhab eş
Şa'rarıl'ye övgü ve Allah'a yakarışı terennüm etmektedir. Son kısmında 
II. Abdülhamid'e medhiyye vardır. 1-32. sahifeler İstimdad; 33-47. salıi
feler İntibah-ı Kalb'i meydana getirmektedir. 1304'te İstanbul'da basıt
mıştır. 1306 ve l312'de ikinci ve üçüncü baskılan yapılmıştır. 

Ahmet Muhtar Efendi, bu matbu eserler dışında, İbn-i Arabi'den 
"Sücfinu'l-mescfin" ile "Mevlli'u'n-nücum"u tercüme etmiş fakat bunlan 
neşretmemiş veya neşredememiştir.21 Aynca, Baba Ni'metu.llah diye işti
har eden Ni'metullah b. Mahmud en-Nahcıvarıl'nin (öl. 902/1496-97) "el
Fevatihu'l-ilahiyye ve'l-Mefatihu'l-gaybiyye" adlı tefsirini iki cild halinde 
İstanbul'da 1326 yılında neşrini sağlarnıştır.22 

c- Ahmet Muhtar Efendi'nin Bilinmeyen Eseri: Vedaname 

Ahmet Muhtar Efendi'nin diğer bir eseri de Vedan.ame adlı manzu
mesidir. Bu eser, Ahmet Muhtar Efendi'nin Şeyhu'l-haremlik göre'vinden 
alındığı sırada, kendisini görevden alanlan Hz. Peygamberin manevi hu
zurunda şikayette bulunmasını, Harem-i Şeriften ayrılışının hüznünü, 
Hazreti Peygambere olan sevgisini terennüm eden ve 30 beyitten oluşan 
bir kasidedir. Elveda redifli bu kaside aruzun remel bahri (failatün 
Iailatün failatün failün vezni) ile yazılmıştır. Müellifin ölümünde~ sonra 
1329 yılında bu eser, İstanbul'da Ahmed Karnil Matbaası'nda basılmıştır. 
Beş sahife olan bu eserin kapağında, "Şeyhu'l-harem-i Hazret-i Nebev! 

16. Özege. lll. 1166. 
17. Özege.ll. 574. 
18. ~ursalı Mehmed Tahir. ag.e .. s. 43. 
19. Qzege.l. 12. 
20. 9zege. ll. 734. 756. 
21. lbnülemin. a.g.y. . . 
22. Ni'metullah b. 1\·lahmud en-Nahcıvani. ei-Fevaıilıu'l-ilühiyye ve'I-Mefiiıihu'l-gaybiyye. Isı. 

1326. 2. cildin sonunda (ek.s.2). 
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merhum el-Hac Ahmet Mubtar Bey'' ibaresi yer almaktadır. Kasidenin 
Süleymaniye Kütüphanesi Zühdü Bey Kısım'nda 508 numara ile kayıtlı 
bir nüshası mevcuttur. 

Kasidenin metninde, Ahmet Muhtar Efendi'nin Şeyhu'l-haremlik . 
görevinden alıiıınasının, yukarıda resmi belgelerde gösteriltm sebeplerin 
d~şında, Evkaf Nazm ile aralarındaki müba.yenetin sebep olduğu anlaşıl
maktadır. Kendisinin müfteriterin iftiralarıyla aziedildiğini .vurgulayan 
Ahmet Muhtar Efendi, Meşrutiyet devrinde, bir devlet memurunun böyle 
"keyfe tabi" bir şekilde görevden alınmasını eleştirmektedir. · 

Eser, İbnülemin Mahmud Kemal. İnal23'ın gözünden kaçtığı gibi, 
Özege Kataloğu'nda yer almanuş, Diyanet Ansiklopedisi Ahmet Muhtar 
Efendi maddesinde de bu eser zikredilmemiştir.24 

d- Vedaname' nin Metni 

Huzür-ı Haremgah-ı Habib-i Huda aleyhi ekmelü't-tehayada İstade-i 
mevkı-i ta'zimu ibtihat ve eşic-riz-i esef ü melat olduğum halde bi'zzat 
kıraat u takdim eylediğim Veda'name-i şikayet ve dara'atdır. 

Elveda ey hak-ı kfiyun kuhl-i iman elveda 
Elveda ey bab-ı Kurlsun Ka'be-yi can elveda 

Till-i Beytü'l-harem hubb u aşkındır müdarn 
Cilve-bin-i incila-yı veeh-i canan elveda 

Akif-i tavr-ı cemMin ·"len-terfull"ye bedel 
"Bak bana" emriyledir gülhand-ı şükran elveda 

Asitan-ı feyzının her hadimidir la-cerem 
İ'tila-peyma-yı eve-i arş-ı Ralıman elveda 

Bende olmuşdum harim-i kudsuna şeyhu'l-harem 
Nagihani uğradım bırarnana giryan elveda 

Hizmetinde her gecemdi leyle-i kadr visat 
Her sabahın rişk-ıid-i bahtiyaran elveda 

23. ibnülemin. a.ıı.e.s. 985-989. • 
24. Hüsamcııin Erdem. Ahmeı Muhıar Efendi. DlA. ll. s. 105-106: Bu madde yatılırken. bıı~· 

vurıılma.~ı gereken öncelikli k:ıynaklardan Sicill-i Ahviil Defıerlcrine tı~1·urulnıamışıır. Bu çalı~ma· 
nıızda Ahmeı ivluhıar Efendi'nin "Vediinfıme"sini ı:ınıımak :ımacıyla birlikıe. biyogr..ıfısini ikmal 
maksad ı da giidülmüşıür. 



Hami-i şer'in halifen padişfih-ı asr içün 
Hakdan isterdim inayet senden ihsan elveda 

Ah şimdi her gecemdlr bir şeb-i yelda-yı gam 
Her günüm zulmet-pena.h-ı renc ü hicran elveda 

Dest-i üı:ntdim sıkı tutmuşdu zeyl-i hizmetin 
Oldu benden ah ol devlet gir1zan elveda 

Mazhar-ı takdir iken ma'nada sıdk-ı hizmetim 
Bi-sebeb oldum karm-i azi ü hüsran elveda 

Bais-i azlim ne sordum hikmet-i kab imiş 
Ah bu kabdır makıiln-ı bühta.n elveda 

Etmeden tahk.ik bu bühtaru tasdik eyledi 
Hey'et-i devlet buna yanrnaz mı insan elveda 

Lafza-i kab ancak hükm-i istibdad idi 
Devr-i hürriyet değil buna şayan elveda 

Mukteza-yı "emruhum şfua" bütün alıkarnda 
Vermemiş mi hülan-i istibdada butlan elve~a 

Veeh-i meşn1tiyyeti tahdiş eder bu macera 
Ehl-i ibretdir bu gadre karşu hayran elveda 

Nazır-ı evkafın iş'an sebebse azlime .. 
V alıy-i hak nu bi-te'aruz buldu imkan elveda 

Yoksa azl unasb-ı me'mfullı-i devlet böylece 
Keyfemi tabi' budur tenkide çesban elveda 

Hizmetinde naib-i sultandır şeyhu'l-harem 
Azi eder ancak anı ol zıll-ı yezdan elveda 

yoksa bir nazır lü~um-ı azlı iş. ar eylemez 
Azv-ı batıila biHi-tahkik. u iın 'an elveda 
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Yok kusurilm müfteri her ne dilerse söy lesün 
Pak u safidir bu yüzden levh-i vicdan elveda 

Cennetü'l-fırdevsdir beytü'l-harfun-ı rahmetirı 

Ravza-i cennetde olmaz zenb ü isyan elveda 

DM-ı divanhane-i hikmet~kann-i adiine 
Ehl-i ifk ü iftiradan dad u efgfui elveda 

Nazır-ı veche rızayirn her ne kim gösterse yüz 
Hükm-i adlinden senirı ey nur-ı sübhan eiveda 

Hizmetirıden çekdirn el zahlrde amma dest-i dil 
Hic cekilmez senden ev malıbiib-ı Yezdan elveda 

~ ~ .. . 

Pay-ı taht-ı rahmetirı gerçi Medille şehridir 
Hep cihana zat-ı palcindir hükümran elveda 

Şark u mağrib müsavidir tecelliyyatına 
Sı1-be-sii nfir-ı cemalindir dıralışan elveda 

Elvedrum silret-i zahlrdedir ey nilr-ı Hakk 
Kendi ruh u cismine hiç der mi insan elveda 

Ya Resiiiallah nolur emreylesen "Muhtar"ına 
Kande olsan sen benimsin olma giryan elveda 

Çare yoksa hizmet-i kudsiyyene irca'ıma 
Ehi-1 ifki eylesün parnal-i hazelan elveda 

Kesmem ümidim bu ihsanmdan ey ruh-I ezel 
Cismirne ta kim diye örnr-i şitaban elveda 
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